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Relatório dos Resultados dos Inquéritos de Satisfação aos 
Encarregados de Educação 

Ano Letivo 2019/2020 

No âmbito do Processo de Implementação do Quadro de Referência da Qualidade e 
Melhoria Contínua do Ensino e Formação Profissional (EQAVET), foi aplicado um inquérito 
de Satisfação aos Encarregados de Educação (EE), em formato on-line, entre o período de 
08/05 a 13/05 de 2020.  

Pretendeu-se aferir o grau de satisfação nos seguintes domínios: ensino/aprendizagem, 
desempenho da direção e do diretor de turma, envolvimento e participação na vida escolar 
dos educandos, funcionamento dos serviços, instalações e recursos e informações sobre a 
escola. 

Entendeu-se optar pela seguinte escala: Discordo Totalmente, Discordo, Concordo e 
Concordo Totalmente nos diferentes domínios, com exceção no domínio do funcionamento 
dos serviços, instalações e recursos que se optou pela escala: Nada Satisfeito; Pouco 
Satisfeito; Satisfeito e Muito Satisfeito. 

 

A. Resultados 
 

O questionário foi aplicado a todos os Encarregados de Educação (326). Obteve-se a 
seguinte percentagem de retorno: 
Universo: 326 EE 

Amostra: 110 EE (34%) 

As respostas a este questionário constituem-se uma amostra pouco representativa. É de 
referir a baixa percentagem de retorno dos inquéritos dos encarregados de educação pode 
ser justificada pelo facto de alguns deles não ter acesso a um meio tecnológico, impedindo 
assim a resposta ao questionário. 

De seguida, apresentam-se os resultados do tratamento estatístico dos questionários. Com 
o objetivo de facilitar a análise, optou-se por destacar: os critérios de avaliação, informação 
intercalar - Progresso dos alunos, desempenho escolar, adequação do curso ao mercado 
de trabalho e grau de satisfação do processo de ensino-aprendizagem.  

Salientam-se ainda, por domínio, os aspetos mais positivos, correspondentes às questões 
com o resultado médio acima dos 75%, os aspetos que podem vir a ser melhorados, 
correspondentes às questões com resultado médio mais baixo. 

 

 

 

 



 

 

Página 2 de 6 
 

 
Quadro 1 - Distribuição dos resultados: Ensino/Aprendizagem 

 Concordo /Concordo totalmente  

Ensino /aprendizagem  10º 11º 12º 

Estou informado sobre os critérios de avaliação das disciplinas do meu 
educando 100% 90% 93% 

É disponibilizada informação intercalar atualizada sobre os progressos e 
dificuldades do meu educando 100% 92% 98% 

A informação que é disponibilizada permite-me o acompanhamento do 
desempenho escolar do meu educando 96% 90% 100% 

O curso prepara bem o meu educando  100% 85% 85% 

Estou satisfeito(a) com o ensino/aprendizagem desenvolvido no agrupamento 100% 85% 87% 

 

Pontos Fortes: 
Os EE demonstram ter conhecimento dos critérios de avaliação e de todo o progresso e 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.  

Os EE consideram também que os Cursos existentes na Escola são adequados ao 
mercado de trabalho, permitindo aos alunos adquirir competências profissionais e técnicas 
adequadas. 

Para além disso, demonstram grande satisfação com o ensino ministrado nos Cursos 
profissionais. 

Quadro 2 - Distribuição dos resultados: Direção 

 
Concordo /Concordo totalmente  

Direção 
10º  11º  12º  

Fomenta a participação dos encarregados de educação na vida da escola 80% 95% 98% 

Demonstra disponibilidade de atendimento ajustado às necessidades da 
comunidade educativa 92% 92% 98% 

Adota meios de comunicação/divulgação de informação adequados 88% 95% 100% 

Está atenta aos problemas dos alunos 92% 92% 100% 

Gere os conflitos que surgem na escola com justiça 88% 90% 96% 
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Pontos Fortes: 
A Direção incute a participação ativa dos EE na vida escolar, proporcionando meios de 
comunicação/divulgação adequados, assim como total disponibilidade de atendimento aos 
EE. 

Para além disso, a Direção gere de forma justa os conflitos/ problemas dos alunos. 
 

Quadro 3 - Distribuição dos resultados: Diretor de turma 

 Concordo /Concordo totalmente  

Diretor de turma  10º 11º  12º 

Mostra-se disponível para me atender 100% 100% 96% 

Presta informações exatas e claras 100% 97% 96% 

Mostra disponibilidade para esclarecer todas as dúvidas colocadas 100% 100% 96% 

 Soluciona ou encaminha para os órgãos próprios os problemas 
ocorridos 100% 95% 96% 

Conheço o horário de atendimento do DT do meu educando 100% 100% 96% 

Estou satisfeito com o DT do meu educando 100% 100% 96% 

 

Pontos Fortes: 
O DT mostra-se sempre atento e disponível para o atendimento quer do EE, quer do aluno, 
prestando informações necessárias às dúvidas colocadas. 

O DT soluciona os conflitos de forma eficaz e sempre que necessário, encaminha para a 
Direção ou Serviços de Psicologia e Orientação. 

Todos os EE têm conhecimento do horário de atendimento, estando muito satisfeitos com 
o desempenho do DT. 
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Quadro 4 - Distribuição dos resultados: Envolvimento e participação dos EE 

 Concordo /Concordo totalmente  

Envolvimento e participação dos encarregados de educação  10º 11º 12º 

Sou solicitado a participar na construção dos documentos estruturantes 76% 95% 87% 

Sou solicitado a apresentar sugestões de atividades a realizar na escola 76% 92% 85% 

Participo na organização das atividades da escola 72% 85% 78% 

A informação sobre atividades/clubes/projetos da escola é adequada 84% 85% 96% 

Acompanho regularmente a vida escolar do meu educando 96% 90% 98% 

Considero adequados os meios de comunicação disponibilizados pelo agrupamento 88% 100% 100% 

 

Pontos Fortes: 
Os EE demonstram que são sempre solicitados para a participação da realização de 
documentos estruturantes, assim como na informação, sugestão, participação e 
organização de atividades. Referiram também que acompanham regularmente a vida 
escolar, quer pelo contacto com o DT, quer pelos meios de comunicação do Agrupamento. 

Pontos Fracos:  
Apenas 72% dos EE do 10.º ano afirmam ter participado na organização de atividades. A 
Escola/ Direção deverá promover estratégias para que os 28% tenham uma participação 
mais ativa nesse envolvimento com a comunidade educativa. 
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Quadro 5 - Distribuição dos resultados: Escola 

 Concordo /Concordo totalmente  

Escola  10º 11º 12º 

Existe um bom ambiente 100% 97% 100% 

Tem preocupações ambientais 100% 100% 100% 

Existe segurança na escola 100% 97% 100% 

O meu educando sente-se incluído na escola 100% 100% 100% 

Existe um bom relacionamento entre alunos e professores 100% 100% 98% 

Existe um bom relacionamento entre alunos e assistentes operacionais 100% 100% 98% 

Existe um bom relacionamento entre alunos 100% 100% 98% 

As regras da escola e os procedimentos dão resposta adequada aos 
problemas de comportamento/disciplina 100% 97% 98% 

Estou satisfeito por o meu educando frequentar esta escola 100% 100% 100% 

 

Pontos Fortes: 
Os EE consideram que o ambiente escolar é bom, permitindo segurança e bom 
relacionamento interpessoal, tanto com alunos, como professores e assistentes 
operacionais. 

As regras implementadas pela Escola, em caso de indisciplina, e os seus procedimentos, 
vão de acordo com aquilo que é esperado pelos EE. 

 

B. Apreciação Global 
 
Aspetos Fortes 
- Resultado global obtido na inquirição aos EE revelador de bastante concordância / 

satisfação, bem como elevados índices de confiança relativos aos vários domínios 
em estudo. 

- Em nenhum dos domínios, o resultado global do tratamento dos questionários foi 
inferior a 75%, à exceção da organização de atividades para a comunidade escolar.  

- Os EE estão muito satisfeitos com a vida escolar dos seus educandos. 

- Bom ambiente de escola, segundo a opinião da generalidade dos EE. 
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Aspetos a Melhorar/ Aspetos Menos Fortes 
- A escola / direção deve apresentar estratégias mais eficazes no incentivo à 

organização de atividades por parte dos EE. 

 

C. Sugestões de melhoria 

Reformular o conteúdo curricular de algumas disciplinas, de modo a promover o 
desenvolvimento de competências transversais. 

Aumentar a componente prática e as visitas de estudo a empresas, de forma a melhorar a 
autoestima dos alunos em relação às suas capacidades técnicas e laborais.   

Aumentar e melhorar os recursos materiais para o desenvolvimento das aulas práticas. 

 O presente relatório, agora tornado público, foi apresentado e discutido em conselho 
pedagógico no dia 9 de junho de 2020, tendo sido aprovado e decidido que: 

. os EE serão mais envolvidos na organização de actividades, 

. se apoiarão projetos, nomeadamente, Provas de Aptidão Profissional, assentes no 
desenvolvimento de competências curriculares transversais, entre outros, 

. se reforçará a ligação ao mundo empresarial, através, por exemplo, da ANJE (Associação 
Nacional dos Jovens Empresários), 

. se incentivará o aumento de aulas práticas. 

 

 

 

Gondomar, 22 de maio de 2020 

 

Equipa EQAVET, 

________________ 

A Diretora, 

________________ 

Dr.ª Lília Silva 


